
 
 
 

Stichting Wifi 
Vierlinghweg 57 

2661 TM Bergschenhoek 
T +31 (0)105 – 120336 
E: info@stichtingwifi.nl 

www.stichtingwifi.nl 
KvK nr. 58507175 

Incassomachtiging: 
Door ondertekening machtig ik Stichting Wifi om van mijn bankrekening af te schrijven (aankruisen wat van toepassing is) 
 
Ik ondersteun Stichting Wifi vanaf ____/____/____ met een bedrag van € ______________ 
Ο eenmalig  Ο maandelijks  Ο per kwartaal  Ο jaarlijks 
 
Het bedrag afschrijven van: 
Naam  ________________________  Telefoon ________________________ 
Straat  ________________________  E-mail  ________________________ 
Postcode ________________________  Plaats  ________________________ 
 

IBAN      
 
Ο Via internetbankieren maak ik zelf mijn gift(en) over op NL02 RABO  3289 7638 46 
Stuur deze kaart ondertekend retour zodat wij u een jaaroverzicht van uw giften kunnen sturen.  
 
Ο Ik ontvang graag eenmaal per kwartaal de nieuwsbrief 
 
Plaats en datum ________________________  Handtekening ________________________ 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze laten storneren. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact 
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U kunt uw machtiging ook intrekken door ons rechtstreeks te informeren. 
 
De Stichting Wifi is een zogenoemde ANBI (Algemeen NUT Beogende Instelling). Zo betalen wij als ANBI geen erfbelasting of 
schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen aangewend voor algemeen belang. U kunt uw gift aftrekken van de inkomsten- 
of vennootschapsbelasting. 
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